
 

Stichting Cubiss Next is sinds 2009 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 2014 

heeft het ook de Culturele status. Als een Culturele ANBI moet de stichting aan een aantal 

voorwaarden voldoen, waaronder het openbaar maken van gegevens zoals missie, visie, 

activiteiten en financiën. Deze gegevens vindt U hier: 

 

 

 
Naam van de instelling: Stichting Cubiss Next 

 

Post- en bezoekadres:  Postbus 90114, 5000 LA Tilburg en Statenlaan 4, 5042 RX Tilburg  

 

Fiscaal nummer:  002790269 

 

Visie: ‘Cubiss kiest koers’ – “Iedereen doet mee” 

 

Missie: 

Cubiss streeft ernaar dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op te 

doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. We adviseren en 

ondersteunen organisaties en netwerken die zich gesteld zien voor vraagstukken rond lezen, leren 

en informeren. Denk aan bibliotheken, het onderwijs en organisaties in het sociaal domein. 

 

We bieden oplossingen die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en aan meedoen van 

iedereen. Hierbij leggen we connecties met partners en ontwikkelen we allianties. We werken 

vanuit multidisciplinaire teams. Omdat je samen verder komt. 

 

Beleidsplan:  

Cubiss werkt vanuit de volgende uitgangspunten: 

 Cubiss is flexibel en wendbaar om toekomstbestendig te zijn  

 Cubiss werkt efficiënt en slim om concurrerend te zijn  

 Cubiss is succesvol door betere prestaties  

 

Directeur/bestuurder: de heer Henk Snier 

 

Beloningsbeleid: Stichting Cubiss Next beloont haar personeel conform de cao voor de 

Vereniging van Openbare Bibliotheken. 

 

Verslag van de activiteiten: 

In 2017 heeft Stichting Cubiss Next de drie Cubiss entiteiten, Stichting Cubiss Brabant, Stichting 

Cubiss Limburg en Cubiss BV gefaciliteerd. Deze activiteit is op een effectieve en doelmatige wijze 

uitgevoerd door optimaal gebruik te maken van, de aanwezige medewerkers,  hun kennis en kunde 

en inzet van middelen, werkwijzen en ondersteunende systemen. 

 

Financiële verantwoording: Hieronder vindt u de balans en de staat van baten en lasten over het 

boek-/tevens kalenderjaar 2017: 

 

 

 



 
 

 

Balans per 31-12-2017 31-12-2016

Vaste activa 989.470€            1.240.950€        

Lang lopende leningen 60.000€              

Vlottende activa 1.512.243€        1.300.993€        

Totaal Activa 2.561.713€        2.541.943€        

Eigen vermogen 416.564€            752.040€            

Bestemmingsreserves 1.051.448€        304.813€            

Voorzieningen 37.144€              32.721€              

Langlopende schulden -€                     -€                     

Kortlopende schulden 1.056.557€        1.452.369€        

Totaal Passiva 2.561.713€        2.541.943€        

Exploitatie per 31-12-2017 31-12-2016

Baten 6.453.821€        6.341.574€        

Lasten 6.075.052€        6.145.499€        

Exploitatie resultaat 378.768€           196.075€           

Resultaat deelnemingen 32.391€              94.656€              

Resultaat voor bestemming 411.159€           290.731€           

Onttrekking/dotaties reserves 411.159-€            84.798-€              

Resultaat naar overige reserves 0€                        205.933€           


